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DOELGROEP

Subsidie voor duurzame milieu- en
klimaatprojecten

Subsidies voor duurzame milieu- en klimaatprojecten die
bijdragen aan de ambitie van de provincie om
klimaatneutraal te worden.

Draaiboek ‘Maak van je bedrijf een
klimaatbedrijf’ (mIK)

MiK, het milieu-infopunt voor de KMO, is een samenwerking
tussen de Provincie Vlaams-Brabant en Voka-Kamers van
Koophandel Vlaams-Brabant en ondersteunt VlaamsBrabantse ondernemingen in:

Gemeenten
Intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
Vzw’s
Feitelijke verenigingen
Bedrijven

RUIMTELIJKE PLANNING
Visienota Ruimte

Lokale Ruimte Trajecten



hun zoektocht naar antwoorden op al hun
milieuvragen



de stappen die ze zetten richting duurzaam
ondernemen, klimaatneutraliteit, waterbesparing,
energiebesparing, …

Vernieuwde ruimtelijke visie met o.a. aandacht voor de
nieuwe uitdagingen rond klimaatverandering en
energiebehoefte, mobiliteit en ecosystemen en hun diensten
onder druk.

Gemeenten

Ondersteuning en begeleiding door de dienst ruimtelijke
planning bij gemeentelijke projecten die inzetten op
kernversterking. Via een raamcontract kunnen gemeenten 8
studiebureaus aanspreken om een aantal vraagstukken
rond kernversterking te laten onderzoeken. Hierin wordt ook
een pakket aangeboden rond de verduurzaming van de
energievraag van de gemeente.

Gemeenten

HERNIEUWBARE ENERGIE

Warmtenetscreening voor gemeenten

Ondersteuning en begeleiding door de dienst ruimtelijke
planning bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor
warmtenetten.
Via een raamcontract kunnen de provincie en de
gemeenten een oriënterende warmtenetscreening laten
uitvoeren. Een oriënterende warmtenetscreening geeft een
overzicht van warmtebronnen en warmtevragers en inzicht
in hoe deze bronnen en vragers efficiënt verbonden zouden
kunnen worden in een netwerk. Hierbij wordt ook een
inschatting van het kostenplaatje gemaakt.
Provinciale subsidie voor ODE Vlaanderen, BBL en VVSG:
Begeleiding van 3 pilootgemeenten bij het opstellen van een
warmtezonerings- en warmtebeleidsplan + lerend netwerk.
Oproep volgt.

Gemeenten

Premie voor dak- en zoldervloerisolatie bij
maatschappelijk kwetsbare doelgroepen

Subsidie voor het plaatsen van dak- en zoldervloerisolatie
bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

Premies voor superisolerende beglazing

Premie voor het plaatsen van superisolerende beglazing in
bestaande woningen.

Bijkomende leningen renovatie

Renovatielening voor lagere inkomens het uitvoeren van
o.a. energiebesparende maatregelen

OCMW’s (prefinanciering)
Particulieren
Verhuurders
Particulieren met een
beperkt inkomen
of eigenaars van een
verhuurde woning
Particulieren

Renteloze leningen aan OCMW's voor
energiebesparende maatregelen aan woningen

Renteloze lening voor de kosten voor de realisatie van
energiebesparende maatregelen aan woningen die
eigendom zijn van particulieren en bewoond worden door
OCMW-cliënten

Klimaatproject ‘Warmtewende voor gemeenten’

Gemeenten

WONEN EN BOUWEN
Premies/Leningen

OCMW's

Renteloze renovatieleningen socialeverhuurkantoren

Een renteloze lening voor het uitvoeren van
renovatiewerken aan sociale-verhuurkantoor-woningen

Sociale-verhuurkantoren

Subsidies aan sociale-verhuurkantoren voor
renovatie

Subsidie voor de oprichting of inschakeling van
renovatieploegen.

Erkende socialeverhuurkantoren

Tegemoetkomingen en renteloze leningen
huisvestingsinitiatieven door sociale
huisvestingsmaatschappijen

Renteloze leningen voor renovatie en energiebesparende
maatregelen in huurwoningen door sociale
huisvestingsmaatschappijen.

Erkende lokale sociale
huisvestingsmaatschappijen
(SHM's)
Samenwerkingsverband
tussen een SHM en
Vlabinvest APB

Een catalogus met 25 kleine, energiezuinige woningen met
alle hedendaags comfort die beantwoorden aan alle
kwaliteits- en energienormen.

Gemeenten
Particulieren

Nieuwe woonvormen: praktijkvoorbeelden en
projecten

Overzicht van verschillende woonvormen die de
verloedering van waardevol patrimonium tegen gaan en zo
helpen bij het streven naar klimaatneutraliteit.
Je vind er ook specifieke info over hoe je als lokaal bestuur
nieuwe woonvormen kan stimuleren.

Gemeenten
Particulieren

Steunpunt Duurzaam Bouwen

Duurzaam bouw- en renovatieadvies voor particulieren
Projectadvies op maat en BEN-advies voor gemeentelijke
bouwprojecten

Gemeenten
Particulieren

Provinciale groepsaankopen

Eigenaars of huurders van woningen in de provincie
Vlaams-Brabant kunnen deelnemen aan de provinciale
groepsaankopen. Door in te zetten op kwaliteit en lokale
aannemers, en dat tegen een correcte prijs, zetten we
samen burgers aan om te investeren in een duurzame
woning.
Groepsaankopen in 2018:
 Dak- en zoldervloerisolatie

Particulieren

Andere ondersteuning
Catalogus Kleinschalig wonen

 Muurisolatie (buitenmuurisolatie/spouwmuurisolatie)
 Isolerende ramen (glas en/of raamkaders)
 PV- Zonnepanelen
I.s.m. Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant
Klimaatmobiel

Als gemeente kan je gebruik maken van de klimaatmobiel.
Deze vier mobielen doorkruisen Vlaams-Brabant. Inwoners
kunnen er terecht met vragen over duurzaam bouwen,
verbouwen en wonen.
I.s.m. Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant

Gemeenten
Particulieren

Benovatiecoach

Gemeenten kunnen een Benovatiecoach inschakelen om
hun inwoners te ontzorgen bij hun energierenovaties.
I.s.m. Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant

Gemeenten
Particulieren

MOBILITEIT
Subsidies/Premies

Subsidie aanleg/verbetering fietsinfrastuctuur op Subsidie voor aanleg of verbetering van fietsinfrastructuur
fietssnelwegen
op trajecten die geselecteerd werden als prioritair te
realiseren fietssnelweg .

Gemeenten
Autonome gemeentelijke
overheidsbedrijven

Subsidie aanleg/verbetering fietsinfrastuctuur op ‘Fietsfonds-subsidie’:
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Subsidie voor aanleg of verbetering van fietsinfrastructuur
(Fietsfonds)
op gemeentewegen die opgenomen zijn in het bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk (BFF).

Gemeenten
Autonome gemeentelijke
overheidsbedrijven

Subsidie voor de aanleg en verbetering van
recreatieve fietsinfrastructuur

Gemeenten
Autonome gemeentelijke
overheidsbedrijven

Voor het aanleggen en verbeteren van fietsinfrastructuur op
het bovenlokaal recreatief netwerk. Dit is zowel mogelijk
voor vrij liggende of aanliggend verhoogde fietspaden langs
bestaande wegen als voor de aanleg van aparte fietswegen.
Elk ontwerp voor fietsinfrastructuur moet vooraf besproken
worden met de provincie.

Subsidie voor de opmaak van een
tragewegenplan
Subsidie voor naambordjes voor trage wegen

Subsidies voor de opmaak van een tragewegenplan.

Gemeenten

Financiële ondersteuning voor de aankoop van
naambordjes voor trage wegen.

Gemeenten

Subsidies infrastructurele ingrepen voor
stappers en trappers op prioritaire schoolroutes

Subsidies voor het uitvoeren van ingrepen aan de
infrastructuur in de schoolomgeving of aan belangrijke
schoolroutes, met als doel om duurzame woonschoolverplaatsingen aan te moedigen.

Gemeenten
Scholen

Subsidies voor mobiliteitsprojecten op school

Subsidie ter ondersteuning van mobiliteitsproject in de
school. Het project zet in op veilige en milieuvriendelijke
verplaatsingen én het vergroten van de fiets- en
verkeersvaardigheid van je leerlingen.

Scholen
Ouderverenigingen

Vlaams-Brabantse bedrijven testen drie weken lang een
vloot met degelijke elektrische fietsen, e-bakfietsen en
vouwfietsen.

Bedrijven

Samenwerking tussen het Vlaams Gewest, De Lijn en de
provincies. Voor vragen over duurzaam woon-werkverkeer
en uitwerken mobiliteitsmaatregelen voor werknemers
(bv. mobiliteitsscan, doorlichting van de bereikbaarheid en
het mobiliteitsprofiel van de bedrijven of de bedrijvenzones)

Bedrijven
Gemeenten

Ondersteuning van innovatieve projecten in de kennisregio
Vlaams-Brabant (rond o.a.Cleantech, Logistics …).

Bedrijven, kennisinstellingen,
maatschappelijke actoren en
/ of overheden of
overheidsinstellingen.
Gemeenten

Andere ondersteuning
Fietstest

Provinciaal mobiliteitspunt

ECONOMIE
Innovatiesubsidie

Subsidie versterking handelskernen

Subsidie voor beleidsadvies of concrete projecten ter
versterking van de handelskern.

Vb. Maatregelen die de leegstand tegengaan, acties voor
het aantrekken van handelaars,
Infrastructuurmaatregelen,…

WATER/ADAPTATIE

Subsidie/premies
Provinciaal subsidiereglement gemeentelijke
hemelwaterplannen

Subsidie voor de opmaak van een hemelwaterplan. De
subsidie bedraagt 6 euro per hectare plangebied, met een
maximum van 90% van de werkelijke studiekost van het
hemelwaterplan.

Gemeenten

Provinciaal subsidiereglement waterpreventieve
maatregelen

Subsidie voor de uitvoering van waterpreventieve
maatregelen om bestaande gebouwen, die al te kampen
kregen met wateroverlast, te beschermen tegen
wateroverlast.

Provinciaal subsidiereglement kleinschalige
erosiebestrijdingsmaatregelen

Naast 75% subsidies via het Erosiebesluit kent de provincie
Vlaams-Brabant bijkomende subsidies toe aan gemeenten
voor de uitvoering van kleinschalige
erosiebestrijdingsmaatregelen.

Eigenaar, mede-eigenaar of
huurder van een gebouw.
Enkel in Sint-Pieters-Leeuw,
Beersel of Sint-GenesiusRode.
Gemeenten

Andere ondersteuning
Provinciale erosiecoördinator

De provinciale erosiecoördinator biedt aan gemeenten
ondersteuning bij de uitvoering van de erosiebestrijdingsmaatregelen en geeft landbouwers advies om te
voldoen aan de randvoorwaarden erosie.

Projecten tegen wateroverlast

De provincie investeert in maatregelen ter voorkoming van
wateroverlast, ondermeer:
 (Her)inrichting van gecontroleerde
overstromingsgebieden
 Structuurherstel van waterlopen (meandering,
openleggen, grachten , …)

Gemeenten
Landbouwers

Provinciale prijs 2018 – waterrobuust bouwen

Belonen van creatieve, innovatieve en functionele manier
om waterrobuuste maatregelen in een ontwerp op te
nemen.

Architect en bouwheer

Provinciale verordening verhardingen

Dit besluit bevat de voorschriften voor het aanleggen,
heraanleggen of uitbreiden van verhardingen.

Gemeenten

Provinciale verordening overwelven van grachten en
onbevaarbare waterlopen

Dit besluit bevat voorschriften voor het overwelven of
inbuizen van grachten, baangrachten, onbevaarbare
waterlopen en onbevaarbare waterlopen van de tweede en
derde categorie.

GROEN

Subsidie/premies
Duurzame biodiversiteitsprojecten

Subsidies voor duurzame biodiversiteitsprojecten met een
innoverend karakter.

Erkende milieu- en
natuurverenigingen
Terreinbeherende
natuurverenigingen
Regionale Landschappen
Gemeenten

Ondersteuning gemeentelijk natuurbeleid

Subsidie voor natuurprojecten met een meerwaarde voor de
biodiversiteit.

Subsidie aan scholen voor natuurprojecten

Subsidies voor scholen die werken rond natuur op school.
De subsidie bedraagt maximaal 80% van de werkelijke
kosten van het project is beperkt tot 10.000 euro per school
of vestiging per jaar (met een minimum van 500 euro).

MOS-scholen

Subsidie jeugdvriendelijke openbare ruimte

Een investeringssubsidie van maximaal 15.000 euro om de
openbare ruimte op een jeugdvriendelijke manier in te
richten.

Gemeenten

Subsidie verwerving van gronden ter

Subsidie aan natuurverenigingen voor de verwerving van

Erkende natuurverenigingen

bescherming van biodiversiteit

gronden met een duidelijk aantoonbare te realiseren
meerwaarde voor de biodiversiteit.

Andere ondersteuning
Campagne Leve de Tuin

Campagne rond het vergroenen van tuinen (link
klimaatadaptatie)
Campagnemateriaal (tuinfolders, mindmap,…) en het
Provinciaal Steunpunt Tuinen (antwoorden op al je
tuinvragen)

Gemeenten
Particulieren

Provinciaal Steunpunt Bos

Ruim 11% van de oppervlakte in Vlaams-Brabant is bos.
Het Provinciaal Steunpunt Bos helpt boseigenaars bij het
duurzaam beheer van hun bos.

Boseigenaars (kleine, grote,
overheden, particulieren,…)

Regionale Landschappen

De provincie werkt nauw samen met de vijf VlaamsBrabantse regionale landschappen (Dijleland, NoordHageland, Pajottenland & Zennevallei, Brabantse Kouters,
Zuid-Hageland). Je kan bij hen terecht voor advies en
ondersteuning bij concrete acties voor het behoud en de
versterking van o.a. natuur en landschap.

Gemeenten, particulieren,
verenigingen, landbouwers,
jagers, bedrijven,
zorginstellingen, scholen

